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ملخص:

تهدف هذه الدرا�سة اإىل معرفة العمر الذي يعد مثاليا للزواج من وجهة نظر الطالبات 
اأن تلك  ال�سلوك االإجنابي امل�ستقبلي لهن، على اعتبار  يف جامعة النجاح الوطنية، وكذلك 
الفئة هي  فاإن هذه  اقت�سادية واجتماعية خمتلفة، كذلك  قد وفدن من خلفيات  الطالبات 

التي �ستكون االأكرث تعليما بني اأمهات امل�ستقبل.
وقد  �سنة،   22.1 نحو  الطالبات  نظر  وجهة  من  للزواج  املثايل  العمر  متو�سط  بلغ 
للطالبة  واالجتماعية  واالقت�سادية  الدميوغرافية  املتغريات  باختالف  العمر  هذا  اختلف 
ووالديها. لكن مل توجد هناك اأية اختالفات جتاه النظرة نحو بع�س ق�سايا الزواج من طرف 

الطالبات.
بلغ متو�سط عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم من طرف الطالبات نحو 4.3 طفال، 
وقد اختلف هذا العدد باختالف املتغريات الدميوغرافية واالقت�سادية واالجتماعية للطالبة 
ووالديها. وكان لعدد االأطفال الذين اأجنبتهم االأم االأثر االأكرب يف اختيار العدد املرغوب فيه 
من االأطفال من طرف الطالبات م�ستقبال، ووجد اأن غالبية الطالبات ف�سلن احل�سول على 

اأطفال ذكور اأكرث من االإناث. 
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Abstract:

This study aims at investigating An-Najah National University female 
students’ point of view about the ideal age of marriage as well as their future 
children bearing behavior. Based on the fact that these female students 
came from diverse economic and social backgrounds, their category will be 
the most educated among future mothers.

The average ideal age considered by the female students is 22.1 
year. This number varied according to demographic, economic and social 
variables of the female student and her parents. However, regarding their 
stand about some other issues related to marriage, no real differences were 
detected.

The average desired number of children students want to have is 4.3 
children. This number varied according to demographic, economic and 
social variables of the student and her parents. The number of children 
a student had in her family had a direct effect on the number of choice of 
the students’ future children. It was also found that most female students 
would rather have male not female children.
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مقدمة:
بلغ معدل الزواج اخلام عام 2001م يف االأرا�سي الفل�سطينية نحو �سبع حاالت وخم�س 
من ع�رسة )7.5( لكل 1000 من ال�سكان، ويالحظ اختالف املعدل يف ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة يف العام 2001م، فقد ظهر هناك تباين وا�سح، حيث انخف�س يف ال�سفة الغربية موازنة 
مع قطاع غزة، فقد بلغ معدل الزواج اخلام يف ال�سفة الغربية 6.9،ويف قطاع غزة بلغ ثماين 

حاالت وخم�س من ع�رسة )8.5( لكل 1000 من ال�سـكان )1(. 
ارتفع متو�سط العمر عند الزواج االأول يف االأرا�سي الفل�سطينية للذكور خالل ال�سنوات 
)1997م-2005م( من 23.0 �سنة يف العام 1997م اإىل 24.2 �سنة يف العام 2001م  واإىل 
24.7 �سنة عام 2005م، وارتفع لالإناث خالل الفرتة نف�سها من 18.0 �سنة عام 1997م 
اإىل 19.0 عام 2001م واإىل 19.4 �سنة عام 2005م. وعند موازنة البيانات بني ال�سفة 
الغربية، وبني قطاع غزة كل على حدة خالل الفرتة )1997م-2005م( نالحظ اأن متو�سط 
العمر عند الزواج االأول للذكور يف ال�سفة الغربية ارتفع من 23.0 �سنة يف العام 1997م 
اإىل 24.6 يف العام 2001م واإىل 25.2 يف العام 2005م، يف حني ارتفع متو�سط العمر 
عند الزواج االأول للذكور يف قطاع غزة من 23.0 �سنة يف العام 1997م اإىل 23.6 يف عام 
2001م واإلـى 24.1 عام 2005م. من جانب اآخر، ارتفع متو�سط العمر عند الزواج االأول 
اإىل 19.1 �سنة يف عام 2001م  لالإناث يف ال�سفة الغربية من 18.0 �سنة عام 1997م  
واإىل 19.6 يف عام 2005م، وارتفع املتو�سط يف قطاع غزة من 18.0 �سنة عام 1997 اإىل 

18.8 �سنة عام 2001م و19.1 عام 2005م )2(.
اخل�سوبة  م�ستويات  خف�س  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الزواج  تاأخري  نحو  التوجه  هذا  اإن 
االإناث،  عند  منه  اأعلى  للذكور  االأول  الزواج  عند  العمر  متو�سط  اأن  املالحظ  ومن  ال�سائدة. 
وذلك ب�سبب امل�سوؤوليات امللقاة على عاتق الرجل موازنة باالأنثى، وبخا�سة امل�سوؤوليات 
املادية واالإنفاق على االأ�رسة. كما يتاأثر العمر عند الزواج بكثري من العوامل االقت�سادية 

واالجتماعية والدميوغرافية ال�سائدة يف املجتمع.
تعد معدالت اخل�سوبة يف االأرا�سي الفل�سطينية من اأعلى املعدالت املوجودة يف العامل، 
وهذا يعود اإىل عوامل خمتلفة اجتماعية، واقت�سادية، و�سيا�سية، ودينية، اإ�سافة اإىل القيمة 
ت�سجع على  التي  العوامل  نوعا من  تعد  التي  املمتدة،  العائلة  لالأطفال، ومنط  تعطى  التي 

اإجناب املزيد من االأطفال.
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قدر معدل املواليد اخلام يف ال�سـفة الغربية ح�سـب بيانات تعداد عام 1961م بحوايل 
51 باالألف )3(، وبعد االحتالل االإ�رسائيلي لل�سفة الغربية وقطاع غزة، قدر معدل املواليد 
اخلام عام 1968م بحوايل 43.9 باالألف، ويف قطاع غزة بحوايل 49.8 باالألف )4(. اأما يف 
عام 1997م، فقد بلغ معدل املواليد اخلام يف االأرا�سي الفل�سطينية 42.7 باالألف، وانخف�س 
هذا املعدل اإىل 39.9 باالألف عام 2002م. اأما على م�ستوى املنطقة، فقد انخف�س معدل 
املواليد يف ال�سفة الغربية من 41.2 باالألف عام 1997م اإىل 37.4 باالألف عام 2002م. 
اأما يف قطاع غزة فقد كان انخفا�س معدل املواليد اخلام طفيفا حيث بلغ يف عام 1997 م 
حوايل 45.4 باالألف، وانخف�س اإىل 44.1 باالألف يف العام 2002م )5(. ويف عام 2006م 
الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  اخلام  املواليد  معدل  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  قدر 
اإىل  بحوايل 36.7 باالألف، ولكن هذا املعدل تفاوت من 33.7 باالألف يف ال�سفة الغربية 

41.7 باالألف يف قطاع غزة )6(.  
عام  تعداد  بيانات  ح�سب  الغربية،  ال�سفة  يف  قدر  فقد  الكلي  اخل�سوبة  معدل  اأما 
)7(، ويف عام 1968   )7.47( مائة  واأربعني من  و�سبعة  مواليد  �سبعة  ، بحوايل  1961م 
قدر بحوايل �سبعة مواليد واأربعة و�ستني من مائة )7.64(  )8(. اأما ح�سب بيانات امل�سح 
اخل�سوبة  معدل  قدر  فقد  الفل�سطينية،  املركزية  االإح�ساء  دائرة  اأجرته  الذي  الدميوغرايف 
تفاوت  وقد   ،)6.06( مائة  من  و�ستة  مواليد  �ستة  بحوايل  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  الكلي 
اإىل  الغربية  ال�سفة  يف   )5.44( مائة  من  واأربعني  واأربعة  مواليد  خم�سة  بني  املعدل  هذا 
�سبعة مواليد واأربعة من ع�رسة )7.4( يف قطاع غزة )9(. اأما ح�سب بيانات التعداد العام 
االأرا�سي  يف  الكلية  اخل�سوبة  معدل  بلغ  فقد  1997م  عام  واملن�ساآت  وامل�ساكن  لل�سكان 
الفل�سطينية نحو �ستة مواليد واأربعة من مائة )6.04( بواقع خم�سة مواليد و�ستة من ع�رسة 
)5.6( يف ال�سفة الغربية، و �ستة مواليد وت�سعة من ع�رسة )6.9( يف قطاع غزة. يف املقابل 
حيـث  الفل�سـطينية  االأرا�سي  يف  1999م  لعام  الكلية  اخل�سوبة  معدل  على  انخفا�س  طراأ 
الغربية خم�سة مواليد  ال�سفة  بلـغ خم�سة مواليد وت�سعة من ع�رسة )5.9(، حيث بلغت يف 
وخم�سة من ع�رسة )5.5( و �ستة مواليد وثمانية من ع�رسة )6.8( )10(. ويف عام 2003م 
قدر اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني معدل اخل�سوبة الكلي يف االأرا�سي الفل�سطينية 
بحوايل اأربعة مواليد و�ستة من ع�رسة )4.6(، وتفاوت هذا املعدل من اأربعة مواليد وواحد 
من ع�رسة )4.1( يف ال�سفة الغربية اإىل اأربعة مواليد وثمانية من ع�رسة )4.8( يف قطاع 

غزة )11(. 
تعد الزيادة الطبيعية العامل املهم يف النمو ال�سكاين يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
حيث عانت االأرا�سي الفل�سطينية من موجات هجرة كبرية كانت توؤثر �سلبا على معدل النمو 

ال�سكاين فيها.
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الغربية عام 1968م بحوايل 22.3 باالألف  ال�سفـة  الطبيعية يف  الزيادة  قدر معدل 
)12(. وقدر اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني معدل الزيادة الطبيعية ل�سكان االأرا�سي 
الفل�سطينية بحوايل 37 باالألف �سنويا خالل ال�سنوات )1997م-2002م(. ومن جانب اآخر 
فقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية خالل الفرتة الزمنية نف�سها بحوايل 34 باالألف �سنويا يف 
ال�سفة الغربية، وحوايل 40 باالألف �سنويا يف قطاع غزة )13(. اأما يف العام 2006 م ، فقد 
الزيادة الطبيعية بحوايل 32.8 باالألف،  الفل�سطيني معدل  قدر اجلهاز املركزي لالإح�ساء 
اإىل 37.9 باالألف يف قطاع  الغربية  وقد تفاوت هذا املعدل من 29.7 باالألف يف ال�سفة 

غزة )14(. 
ميتاز املجتمع الفل�سطيني باأنه جمتمع فتي، فحوايل ن�سف �سكان االأرا�سي الفل�سطينية 
يف  ملتحقون  غالبيتهم،  يف  االأ�سخا�س،  وهوؤالء  �سنة(،   15 من  )اأقل  ال�سن  �سغار  من  هم 
اإىل  يوؤدي  مما  عليه،  قادرين  وغري  العمل،  �سن  خارج  فاإنهم  ذلك،  اإىل  واإ�سافة  املدار�س، 

ارتفاع معدالت االإعالة يف املجتمع الفل�سطيني.

مشكلة الدراسة:
ودميوغرافية  واقت�سادية  اجتماعية  بعوامل  يرتبط  للزواج  املثايل  العمر  اختيار  اإن 
فمن  املجال،  هذا  يف  راأيه  �سيبدي  الذي  ال�سخ�س  يعي�سها  التي  بالظروف  ترتبط  خمتلفة، 
خالل جتربته يف املجتمع الذي يعي�س فيه، ومعرفته لظروفه ال�سخ�سية، ميكن اأن يقرر ما 
الزوجة  الذي يختار  الزوج هو  ال�رسقية، فاإن  العمر املنا�سب للزواج فيه. ويف املجتمعات 

وفق ال�سفات واخل�سائ�س التي يراها منا�سبة له. 
تعدُّ الرغبة يف اإجناب االأطفال من العوامل الرئي�سة املوؤثرة على اخل�سوبة امل�ستقبلية 
للمراأة، كما يوؤثر على �سلوكها االإجنابي من ناحية ا�ستخدام و�سائل تنظيم االأ�رسة والقرارات 

املتعلقة باالإجناب.
اإن الطالبات اجلامعيات جزء من اأمهات امل�ستقبل، وبالتايل فاإن معرفة اآرائهن حول 
يف  واجتاهها  اخل�سوبة  منط  على  مهم  موؤ�رس  االأطفال  من  اإجنابه  يف  يرغنب  الذي  العدد 
الفتيات  تلك  اإن  حيث  للمجتمع،  امل�ستقبلية  ال�سكانية  ال�سيا�سة  ر�سم  وبالتايل  املجتمع، 
امل�ستقبل، ومن  االإناث يف املجتمع يف  اأعلى موؤهل علمي بني  التي حتمل  الفئة  �سي�سكلن 
املعروف يف معظم املجتمعات اأن هناك عالقة عك�سية بني عدد ال�سنوات التي ق�ستها املراأة 

على مقاعد الدرا�سة وبني عدد االأطفال الذين اأجنبتهم.
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أسئلة الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة لالإجابة على الت�ساوؤالت االآتية:

لعمر املثايل للزواج من وجهة نظر الطالبات اجلامعيات؟ وما العوامل املوؤثرة يف  ما ا. 1
اختيار ذلك العمر؟.

»اأمهات  امل�ستقبل  يف  الطالبات  طرف  من  اإجنابهم  يف  املرغوب  االأطفال  عدد  ما  2 .
امل�ستقبل«؟ وما العوامل املوؤثرة يف هذا العدد؟.

هل هناك فرق بني العمر الذي راأته الطالبة منا�سبا لزواجها، ووبني العمر الذي تزوجت  3 .
به والدتها؟

هل هناك فروق بني عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم م�ستقبال وبني عدد  4 .
االأطفال الذين اأجنبتهم والدتها؟

هل هناك متييز يف نوع املولود املرغوب فيه من قبل الطالبات؟ 5 .

فرضيات الدراسة:
اإح�سائية  داللة  ذات. 1  فروق  توجد  االأتيةال  الفر�سيات  اختبار  على  الدرا�سة  هذه  تقوم 
للزواج و جمموعة  الطالبة منا�سبا  الذي تراه  العمر  على م�ستوى املعنوية 0.05 بني 
املتغريات امل�ستقلة )عمرها احلايل، وعمر االأم، وعمر االأب، وامل�ستوى التعليمي لالأب، 
وامل�ستوى التعليمي لالأم، ومكان ال�سكن االأ�سلي للطالبة، والكلية، وامل�ستوى الدرا�سي، 

واحلالة الزواجية، ومتو�سط الدخل ال�سهري لالأ�رسة(.
الطالبة  نظرة  بني   2 .0.05 املعنوية  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
اخلاطبني،  دم  وفح�س  والزوجة،  الزوج  عمر  بني  )الفرق  الزواج  ق�سايا  بع�س  جتاه 
وزواج االأقارب، وو�سع ت�رسيع يحدد العمر االأدنى للزواج، وواختيار الزوج( وجمموعة 
وامل�ستوى  والكلية،  االأ�سلي،  ال�سكن  ومكان  احلايل،  )عمرها  امل�ستقلة  املتغريات  من 

الدرا�سي(.
عدد االأطفال الذين  توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني . 3
)عمرها احلايل، وعمر  امل�ستقلة  املتغريات  اإجنابهم وبني جمموعة  الطالبة يف  ترغب 
ال�سكن  لالأم، ومكان  التعليمي  لالأب، وامل�ستوى  التعليمي  وامل�ستوى  االأب،  االأم، وعمر 
الدخل  ومتو�سط  الزواجية،  واحلالة  الدرا�سي،  وامل�ستوى  والكلية،  للطالبة،  االأ�سلي 

ال�سهري لالأ�رسة، وعدد االأطفال املنجبني لالأم(.
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الطالبة جتاه  اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05. 4 بني نظرة  ال توجد فروق ذات داللة 
املتغريات  من  وجمموعة  لالأ�رسة،  املنجبني  االأطفال  عدد  وبني  االإجناب  قرارات  اتخاذ 

امل�ستقلة )عمرها احلايل، ومكان ال�سكن االأ�سلي، والكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي:

التعرف اإىل العمر املثايل للزواج من وجهة نظر الطالبات. 1 اجلامعيات.
 التعرف اإىل اجتاهات ال�سلوك االإجنابي للطالبات اجلامعيات باعتبارهن اأحد م�سادر. 2 

االإجناب يف امل�ستقبل، وهن اأكرث فئة من االإناث تعليمًا.

أهمية الدراسة:
يف  التحول  معرفة  يف  الرغبة  اإىل  للفتيات  االإجنابي  ال�سلوك  بدرا�سة  االهتمام  يعود 
قيمة االإجناب عند اأمهات امل�ستقبل، وهذا االأمر �سيفيد توجيه ال�سيا�سة ال�سكانية امل�ستقبلية. 
ومبا اأن طالبات اجلامعة قدمن من مناطق وم�ستويات اقت�سادية واجتماعية خمتلفة، لذلك 

ميكن اعتبار اجلامعة مكانًا منا�سبًا لهذه الدرا�سة. 

منهجية الدراسة 
اعتمدت الدرا�سة على منهج امل�سح االجتماعي، وا�ستخدام اال�ستبانة جلمع البيانات، 
وا�ستخدمت كذلك الن�رسات االإح�سائية ال�سادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني. 
وقد ا�ستُخدم برنامج التحليل االإح�سائي للعلوم االجتماعية SPSS يف حتليل البيانات. و 

لغر�س البحث فقد ا�ستخدمت بع�س االأ�ساليب االإح�سائية الو�سفية والتحليلية. 

الدراسات السابقة:
االأرا�سي  يف  اخل�سوبة  م�ستويات  مو�سوع  تناولت  التي  الدرا�سات  بع�س  هناك 

الفل�سطينية واجتاهاتها والعوامل املوؤثرة فيها: 
بينت درا�سة متاري و�سكوت عام 1990م بعنوان خ�سوبة املراأة الفل�سطينية بني الروؤية 
القومية والواقع االجتماعي، وجود انخفا�س ب�سيط يف اخل�سوبة لدى الن�ساء اللواتي اأكملن اأكرث 
من ت�سـع �سنوات من الدرا�سة �ستة مواليد واثنني من ع�رسة )6.2( لكل امراأة مقابل �سبعة اأطفال 
)Adlakha، Kinsella and Khawaja، 1995م(  املتعلمات )15(.وقدر  (عند غري   7.0(
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يف   )8.4( ع�رسة  من  واأربعة  اأطفال  ثمانية  بحوايل  1992م  عام  الكلية  اخل�سوبة  معدل 
قطاع غزة و خم�سة اأطفال وت�سعة من ع�رسة )5.9( يف ال�سفة الغربية. واأ�سارت الدرا�سة اإىل 
اأن اأهم العوامل املوؤثرة على اخل�سوبة يف االأرا�سي الفل�سطينية هو العمر عند الزواج االأول 

اإ�سافة اإىل العوامل الثقافية وال�سيا�سية )16(.
واأظهرت درا�سة من�سور حول اجتاهات ال�سلوك االإجنابي عند االأمهات والبنات يف جمتمع 
االإمارات العربية املتحدة عام 1997م، اأن هناك اختالفًا جوهريًاُ يف متو�سط اإجناب االأطفال 
بني االأمهات والبنات، حيث بلغت قيمة الفروق يف املتو�سط 2.17، واأثبتت الدرا�سة اأن ملتغري 

التعليم اجلامعي وخا�سة امل�ستويات العليا اآثاراً عك�سية على ال�سلوك االإجنابي للبنات )17(.
حمافظة  يف  واجتاهاتها  اخل�سوبة  مل�ستويات  1998م  عام  عودة  درا�سة  وقدرت 
باالألف،   40.5 بحوايل  1997م  عام  قلقيلية  حمافظة  يف  اخلام  املواليد  معدل  قلقيلية، 
االأطفال  عدد  على  املوؤثرة  العوامل  اأهم  اأن  وبينت   ،7.3 بحوايل  الكلي  اخل�سوبة  ومعدل 

املنجبني للمراأة هي مدة احلياة الزوجية وامل�ستوى التعليمي لها )18(.
واقع  من  جنني  حمافظة  يف  اخل�سوبة  مل�ستويات  2000م  عام  مالول  درا�سة  ويف 
الت�سجيل احليوي لعام 1997م، تبني اأن معدل اخل�سوبة الكلية حوايل 5.01 طفال، واأن اأهم 
العوامل املوؤثرة يف عدد االأطفال املنجبني للمراأة هو عمرها عند الزواج االأول، ومدة حياتها 

الزواجية وامل�ستوى التعليمي لها اإ�سافة اإىل حالتها العملية )19(.
اأما درا�سة يعقوب عام 2004م وعنوانها العوامل االجتماعية واالقت�سادية املوؤثرة 
على خ�سوبة املراأة يف مدينة رام اهلل، فقد اأو�سحت اأن اأهم العوامل املوؤثرة على خ�سوبة 
الزواجية، وم�ستواها  االأول، ومدة حياتها  الزواج  املراأة هي: عمرها احلايل، وعمرها عند 

التعليمي، وحالتها العملية، اإ�سافة اإىل مهنتها )20(.
الطالبات  ل�رسيحة  تناولها  هو  الدرا�سات  من  غريها  عن  الدرا�سة  هذه  مييز  ما  اإن 
اللواتي �سي�سبْحن اأمهات امل�ستقبل، وهن من اأكرث الن�ساء تعلما يف املجتمع، لذلك �ستحاول 

هذه الدرا�سة حتليل ال�سلوك االإجنابي لهن. 

حدود الدراسة:
جمعت البيانات اخلا�سة بالدرا�سـة خالل االأ�سبوع اخلام�س من الف�سل الثاين للعام 
جامعة  يف  فعال  امل�سجالت  الطالبات  الدرا�سة  �سملت  وقد  2006م/2007م،  اجلامعي 

النجاح الوطنية خالل ذلك الف�سل.
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جمتمع الدراسة والعينة:
بلغ عدد الطالب امل�سجلني يف جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، يف الف�سل الثاين من 
العام اجلامعي 2006م/2007م نحو 14250 طالبا وطالبة، ت�سكل االإناث حوايل %50 

من جملة طالب اجلامعة.
 720 ُوزِّعت  حيث  اجلامعة،  طالبات  من   %10 حوايل  من  مكونة  عينة  اختريت  وقد 
ا�ستمارة، ولكن كان عدد اال�ستمارات املكتملة التعبئة وال�ساحلة التي اعتمدت يف الدرا�سة 
628 ا�ستمارة، اأي بن�سبة 87%، وكان هام�س خطاأ العينة نحو ± 3.9%. وعند اختيار العينة فقد 

روعي توزيع الطالبات ح�سب الكلية وال�سنة الدرا�سية، ومنط ال�سكن الذي تنتمي اإليه الطالبة.

خصائص العينة:

بلغ متو�سط عمر الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح 20.6 �سنة، وقد تراوحت اأعمارهن 
من18-26 �سنة. وح�سب مكان ال�سكن االأ�سلي، فقد كان 40.3% منهن من املدن، و %55.1 
نحو  العلمية  الكليات  من  الطالبات  ن�سبة  �سكلت  وقد  املخيمات.  من   %4.6 و  القرى،  من 
 .%55.4 نحو  االإن�سانية  الكليات  من  الطالبات  �سكلت  حني  يف  العينة،  حجم  من   %44.6
وقد كان 21.8% من الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح من م�ستوى ال�سنة االأوىل، و 22% من 
ال�سنة  و 33.7% من م�ستوى  الثالثة،  ال�سنة  و 22.5% من م�ستوى  الثانية،  ال�سنة  م�ستوى 
الرابعة فما فوق. وح�سب احلالة الزواجية فقد اأفادت 86.6% من الطالبات باأنهن عزباوات، و 
8.8% اأفدن باأنهن خمطوبات، و 4.6% باأنهن متزوجات. بلغ متو�سط حجم االأ�رسة للطالبات 
اللواتي �سملهن امل�سح نحو 7.8 اأفراد. اأما متو�سط عدد االأفراد العاملني يف االأ�رسة، فقد بلغ 
1.4 اأفراد. وفد بلغ متو�سط دخل االأ�رسة ال�سهري نحو 2278.8 �ساقال. بلغ متو�سط عمر اآباء 
الطالبات يف العينة نحو 52.5 �سنة، يف حني بلغ متو�سط عمر االأمهات نحو 46.3 �سنة. اأما 
بالن�سبة للم�ستوى التعليمي لالآباء فتبني اأن 20.4% منهم حا�سلون على موؤهل جامعي، و 
7.5% على موؤهل معهد، و 72.1% حا�سلون على �سهادة الثانوية فاأقل. اأما االأمهات فوجد 
اأن 9.4% منهن حا�سالت على موؤهل جامعي، و 16.2% على موؤهل معهد، و 74.4% منهن 
حا�سالت على �سهادة الثانوية فاأقل. من جهة اأخرى، فقد اأفادت 78.7% من الطالبات يف 
العينة اأن اآباءهن يعملون، مقابل 11.9% من الطالبات اأفدن باأن اأمهاتهن يعملن )جدول 

رقم 1(.
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اجلدول )1( بعض خصائص العينة

ƘȢǪƫǟŸǠȆƩǟ ȔȅɀȱǟɃǿǠɆȞƫǟ ȣǟȀƲɍǟɁǼƫǟ

ǦǤȱǠȖȱǟ Ȁȶȝ čċ,đČ,ďďčđ-Čē

ǿɀȭǾȱǟ ǥȀȅɉǟ ǻǟȀȥǕ ǻǼȝĎ,ĐČ,đċĔ-ċ

ǫǠȹɋǟ ǥȀȅɉǟ ǻǟȀȥǕ ǻǼȝď,ĎČ,ĒĒĔ-Č

ǥȀȅɉǟ ǻǟȀȥǕ ǻǼȝ țɀȶƭĒ,ēč,ĎđČđ-Ď

 (ǿɀȭǽ) ȴȾǪǤƱǕ ȸɅǾȱǟ ȯǠȦȕɉǟ ǻǼȝč,ĒČ,ĎĐē-ċ

 (ǫǠȹǙ) ȴȾǪǤƱǕ ȸɅǾȱǟ ȯǠȦȕɉǟ ǻǼȝč,đČ,ĎđĒ-Č

ȳɉǟ ȴȾǪǤƱǕ ȸɅǾȱǟ ȯǠȦȕɉǟ ǻǼȝ țɀȶƭĐ,ĎČ,ĔĎČČ-Č

(ǿɀȭǽ) ǥȀȅɉǟ Ž ƙȲȵǠȞȱǟ ǻǟȀȥɉǟ ǻǼȝČ,Čċ,đēĎ-ċ

(ǫǠȹǙ) ǥȀȅɉǟ Ž ƙȲȵǠȞȱǟ ǻǟȀȥɉǟ ǻǼȝċ,Ďċ,ĐċĎ-ċ

ǥȀȅɉǟ Ž ƙȲȵǠȞȱǟ ǻǼȝ țɀȶƭČ,ďċ,ĒĐĎ-ċ

 ɃȀȾȊȱǟ ǥȀȅɉǟ Ȱǹǻ ȔȅɀǪȵ
*(ȰȩǠȊȱǠǣ)ččĒē,ēČĐĎĐ,ċČĐċċċ-ČĐċ

ǡɉǟ ȀȶȝĐč,ĐĒ,čċĔċ-Ďē

ȳɉǟ Ȁȶȝďđ,Ďđ,ċčđĒ-ĎĒ

ǯǟȿȂȱǟ ǼȺȝ ǡɉǟ ȀȶȝčĐ,ċĎ,ĐČĎĐ-ČĒ

ǯǟȿȂȱǟ ǼȺȝ ȳɉǟ ȀȶȝČĔ,ĐĎ,ċĎčĔ-ČĐ
.2007 ƆǟǼɆƫǟ ǴȆƫǟ :ǿǼȎƫǟ 

(ǿǠȺɅǻ 0.7=ǿɍȿǼȱǟ)* 
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العمر األمثل للزواج من وجهة نظر الطالبات:

بلغ متو�سط العمر عند الزواج االأول ح�سب بيانات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 
عام 2005 م يف االأرا�سي الفل�سطينية نحو 24.7 �سنة للذكور، و 19.4 �سنة لالإناث. ولكن 
هذا املتو�سط تفاوت ما بني 25.2 �سنة للذكور، و 19.6 �سنة لالإناث يف ال�سفة الغربية اإىل 

24.1 �سنة للذكور و 19.1 �سنة لالإناث يف قطاع غزة )21(.
بلغ متو�سط العمر االأمثل لزواج البنت من وجهة نظر طالبات اجلامعة نحو 22.1 �سنة، 
وقد تراوح العمر ما بني 18-30 �سنة، وهذا املتو�سط اأعلى من متو�سط العمر عند الزواج 
لالإناث يف ال�سفة الغربية الذي بلغ عام 2001م نحو 19.1 �سنة، ولكنه اأقل من متو�سط 
العمر لالإناث احلا�سالت على موؤهل بكالوريو�س فاأعلى نحو 23.9 �سنة )22(. يت�سح من 
ذلك اأن الطالبات يرغنب يف الزواج مع انتهاء درا�ستهن اجلامعية، فمن املعروف اأن غالبية 
الطالبات يكملن درا�ستهن اجلامعية عند بلوغهن 22 �سنة، حيث اإن معظم الطالبات يكملن 
اأربع  يف  الطالبة  تنهيها  البكالوريو�س  ومرحلة  �سنة،   18 بلوغهن  عند  الثانوية  املرحلة 
�سنوات تقريبا. وهذا يدل على ما للزواج من اأثر على حياة الفتاة وم�ستقبلها، فعلى الرغم 
من حت�سيلها اجلامعي، فاإنها تنظر اإىل الزواج باعتباره عاماًل لال�ستقرار وتكوين االأ�رسة، 
وتتخل�س من العادات والتقاليد، وخا�سة نظرة املجتمع لها باأنها عان�س وكربت يف العمر، 
على الرغم من اأنها ق�ست هذه ال�سنوات على مقاعد الدرا�سة. ومن هذا يت�سح اأي�سا اأن الفتاة 
تفكر يف الزواج قبل تفكريها بالعمل، وذلك على اعتبار اأن الزوج هو امل�سئول عن االأ�رسة 

وتكاليف الزواج واالإنفاق على االأ�رسة م�ستقبال.
الدميوغرافية  الزواج ح�سب خ�سائ�سها  عند  العمر  نحو  الطالبات  نظرة  تفاوتت  وقد 

وخلفيتها االجتماعية.
عمر الطالبة:

ال�سغرية تنظر  الزواج، فالفتاة  للعمر املثايل عند  النظرة  على  تاأثرياً  للعمر احلايل  اإن 
املنا�سب،  الزوج  اختيار  على  قادرة  لتكون  الوقت  لديها  واأن  اأمامها،  زال  ما  العمر  اأن  اإىل 
تقل.  املنا�سب  لل�سخ�س  اختيارها  فر�س  اأن  راأت  كلما   ، العمر  بها  تقدم  كلما  اأنه  حني  يف 
فعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى 
املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة منا�سبا للزواج وبني عمرها احلايل. فقد رف�ست 
الفر�سية ال�سفرية، وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول: توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على 
م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة منا�سبا للزواج وبني عمرها احلايل، حيث 
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كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب من قيمة مربع كاي املجدولة )اجلدول 2(، فقد ارتفع 
العمر الذي اعترب مثاليا للزواج من 22.1 للطالبات اللواتي اأعمارهن اأقل من 20 �سنة، اإىل 
22.7 �سنة للطالبات اللواتي اأعمارهن 23 �سنة فاأكرث، وهذا يدل على اأن الفتاة كلما كربت 
للزواج، وذلك حتى تر�سي نف�سها، ولكننا  اأن ترتفع بالعمر املثايل  العمر، كلما حاولت  يف 
جند هنا اأن الطالبات اللواتي اأعمارهن 23 �سنة فاأكرث ،اأعطني اأعمارا مثالية للزواج اأقل من 
اأعمارهن، مما يدل على اأن اأولئك الطالبات اعتربن اأن قطار الزواج قد فاتهن، اإال اأن الفجوة مل 
تكن كبرية، وذلك على اعتبار اأنهن ما زلن على مقاعد الدرا�سة، من جهة اأخرى، جند اأن اأولئك 
الطالبات -وح�سب ما اأفدن به حول العمر املثايل للزواج- قد يقدمن على الزواج قبل اإنهاء 

درا�ستهن اجلامعية.

عمر األب: 

بلغ متو�سط عمر اآباء الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح 52.5 �سنة، وقد تفاوتت اأعمار 
االآباء ما بني 38-90 �سنة )اجلدول 1(، وقد تفاوت متو�سط العمر عند الزواج االأول لالآباء 
ح�سب العمر احلايل لهم، ح�سب امل�سح امليداين 2007، حيث ارتفع متو�سط العمر عند الزواج 
االأول لالآباء من 23.6 �سنة لالآباء الذين اأعمارهم احلالية اأقل من 50 �سنة، اإىل 25.8 �سنة 

لالآباء الذين اأعمارهم احلالية 50 �سنة فاأكرث.   
وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على 
والدها.  عمر  وبني  للزواج  منا�سبا  الطالبة  تراه  الذي  العمر  بني   0.05 املعنوية  م�ستوى 
فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول: توجد فروق ذات داللة 
الطالبة منا�سبا للزواج وبني  العمر الذي تراه  اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني 
املجدولة  كاي  مربع  قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة  كاي  مربع  قيمة  كانت  حيث  والدها،  عمر 
)جدول رقم 2(، حيث تفاوت متو�سط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا للزواج من 23.4 �سنة 
للطالبات اللواتي اأعمار اآبائهن اأقل من 40 �سنة، اإىل 21.8 للطالبات اللواتي اأعمار اآبائهن 
اآبائهن 50-59 �سنة، و 21.9 �سنة  اأعمار  اللواتي  40-49 �سنة، و 22.4 �سنة للطالبات 
للطالبات اللواتي اأعمار اآبائهن 60 �سنة فاأكرث. من جهة اأخرى، بلغ معامل ارتباط بري�سون 
-0.03 وعلى الرغم من اأن العالقة �سلبية، فاإن قيمة معامل االرتباط �سغرية جدا، وغري 
اأنه ال يوجد منط حمدد لتقرير  اإح�سائيا على م�ستوى املعنوية 0.05. مما �سبق جند  دالة 
العمر ح�سب  واإْن كان هناك اختالف يف تقرير هذا  االأب،  للزواج ح�سب عمر  االأمثل  العمر 

الفئة العمرية لالأب.
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عمر األم: 

اأعمار  تفاوتت  وقد  �سنة،   46.3 امل�سح  �سملهن  اللواتي  الطالبات  اأمهات  عمر  متو�سط  بلغ 
االأمهات ما بني 37-67 �سنة )اجلدول : 1(، وقد تركزت معظم اأعمار اأمهات الطالبات )%84.6( 
ما بني 40-49 �سنة، وقد تفاوت متو�سط العمر عند الزواج االأول لالأمهات ح�سب العمر احلايل لهن 
ح�سب امل�سح امليداين 2007، حيث ارتفع متو�سط العمر عند الزواج االأول لالأمهات من 17.6 �سنة 
اأعمارهم  اإىل 19.8 �سنة لالأمهات اللواتي  اأقل من 40 �سنة،  اأعمارهن احلالية  لالأمهات اللواتي 

احلالية 40-59 �سنة، و 19.1 لالأمهات اللواتي اأعمارهن احلالية 60 �سنة فاأكرث. 

اجلدول )2( 
العالقة بني العمر الذي اعترب مثاليا للزواج من قبل الطالبات

وبعض اخلصائص ألفراد العينة

ƘȢǪƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩ
ǦǣɀȆǶƫǟ

ǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵǦɅȀƩǟ ǧǠǱǿǻ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩ
ǦȱȿǼǲƫǟ

ǦǤȱǠȖȱǟ ȀȶȝČČē,ēđē*ċ,ċċĎēċČċČ,Ĕ

ȳɉǟ ȀȶȝĐċ,ĔċĒ*ċ,ċČċĎċďĎ,ē

ǡɉǟ ȀȶȝĒď,ċďĔ*ċ,ċċČďċĐĐ,ē

ǡɊȱ ɄȶɆȲȞǪȱǟ ɁɀǪȆƫǟĒē,Đčď*ċ,ċċđĐċđĒ,Đ

ȳɊȱ ɄȶɆȲȞǪȱǟ ɁɀǪȆƫǟČċĎ,ĎĔđ*ċ,ċċċĐċđĒ,Đ

 ɄȲȍɉǟ ȸȮȆȱǟ ȷǠȮȵ
ǦǤȱǠȖȲȱ

čĎ,Ďďčċ,ČēĔčċĎČ,ď

ǦɆȲȮȱǟčĔ,ČČđ*ċ,ċċČČċČē,Ď

ɄȅǟǿǼȱǟ ɁɀǪȆƫǟĒč,ďčċ*ċ,ċċČďċĐĐ,ē

ǦɆǱǟȿȂȱǟ ǦȱǠƩǟčĐ,ĎČēċ,ČĔċčċĎČ,ď

 ɃȀȾȊȱǟ ȰǹǼȱǟ ȔȅɀǪȵ
ǥȀȅɊȱ

ēđ,ĔĎĔ*ċ,ċċČĐċđĒ,Đ

.2007 ƆǟǼɆƫǟ ǴȆƫǟ ÛǬǵǠǤȱǟ ǧǠǣǠȆǵ ȸȵ :ǿǼȎƫǟ
0.05 ǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵ ɂȲȝ ȯǟǻ *
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وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على 
والدتها.  عمر  وبني  للزواج  منا�سبا  الطالبة  تراه  الذي  العمر  بني   0.05 املعنوية  م�ستوى 
فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول توجد فروق ذات داللة 
الطالبة منا�سبا للزواج وبني  الذي تراه  العمر  اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني 
اأكرب من قيمة مربع كاي املجدولة  حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة  والدتها،  عمر 
)اجلدول : 2(، حيث تفاوت متو�سط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا للزواج من 22.1 �سنة 
اأعمار  اللواتي  للطالبات   22.2 اإىل  �سنة،   40 من  اأقل  اأمهاتهن  اأعمار  اللواتي  للطالبات 
�سنة،   59-50 اأمهاتهن  اأعمار  اللواتي  للطالبات  �سنة   21.9 و  �سنة،   49-40 اأمهاتهن 
و22.3 �سنة للطالبات اللواتي اأعمار اأمهاتهن 60 �سنة فاأكرث. من جهة اأخرى، بلغ معامل 
االرتباط  معامل  قيمة  فاإن  �سلبية،  العالقة  اأن  من  الرغم  وعلى   0.02– بري�سون  ارتباط 
�سغرية جدا، وغري دالة اإح�سائيا على م�ستوى املعنوية 0.05، مما �سبق جند اأنه ال يوجد 
منط حمدد لتقرير العمر االأمثل للزواج ح�سب عمر االأم، واإن كان هناك اختالف يف تقرير هذا 

العمر ح�سب الفئة العمرية لالأم.

املستوى التعليمي لألب:

للتعليم اأثر كبري يف خمتلف املجاالت االجتماعية واالقت�سادية حلياة االإن�سان، فهو 
حت�سيله  درجة  باختالف  الق�سايا  بع�س  جتاه  نظرته  تختلف  ورمبا  الوعي،  لديه  ي�سكل 
بيانات  اأ�سارت  فقد  الزواج،  العمر عند  التعليم على  تاأثري  اأي�سا على  العلمي، وهذا ينطبق 
ارتفع  كلما  الزوج،  تعليم  م�ستوى  ارتفع  كلما  اأنه  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 
العمر عند الزواج االأول له، فقد بلغ متو�سط العمر عند الزواج االأول يف العام 2001م يف 
االأرا�سي الفل�سطينية بني الذكور احلا�سلني على موؤهل علمي ابتدائي فما دون 22.2 �سنة، 
و 24.0 �سنة للحا�سلني على موؤهل ثانوي، و 26.9 �سنة للحا�سلني على موؤهل بكالوريو�س 
اأما ح�سب بيانات م�سح 2007م فقد تفاوت متو�سط العمر عند الزواج الآباء  فاأعلى )23(. 
الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح من 23.9 �سنة للحا�سلني على موؤهل ابتدائي، و 25.7 �سنة 

للحا�سلني على موؤهل ثانوي، و 24.9 �سنة للحا�سلني على موؤهل جامعي.

وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على 
م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة منا�سبا للزواج وبني امل�ستوى التعليمي 
لوالدها. فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول: توجد فروق ذات 
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اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة منا�سبا للزواج  داللة 
وبني امل�ستوى التعليمي لوالدها، حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب من قيمة مربع 
كاي املجدولة )جدول رقم 2(، حيث تفاوت متو�سط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا للزواج 
للطالبات  و 22.2  فاأقل،  ابتدائي  اآبائهن  تعليم  اللواتي م�ستوى  للطالبات  �سنة  من 22.0 
اللواتي م�ستوى تعليم اآبائهن ثانوي، و 22.2 �سنة للطالبات اللواتي م�ستوى تعليم اآبائهن 

جامعي.

املستوى التعليمي لألم:

اأ�سارت بيانات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، اإىل اأن متو�سط العمر عند الزواج 
االأول ارتفع بني االإناث، كلما ارتفع امل�ستوى التعليم لهن، كما هو احلال عند الذكور، فقد 
بلغ متو�سط العمر عند الزواج االأول يف العام 2001 يف االأرا�سي الفل�سطينية بني االإناث 
احلا�سالت على موؤهل علمي ابتدائي فما دون 16.9 �سنة، و 19.8 �سنة للحا�سالت على 
اأما ح�سب   .)24( فاأعلى  بكالوريو�س  موؤهل  على  للحا�سالت  �سنة  و 23.9  ثانوي،  موؤهل 
بيانات م�سح 2007 فقد تفاوت متو�سط العمر عند الزواج االأول الأمهات الطالبات اللواتي 
�سنة   19.5 اإىل  ابتدائي،  موؤهل  على  احلا�سالت  لالأمهات  �سنة   18.7 من  امل�سح  �سملهن 

للحا�سالت على موؤهل ثانوي، و 22.0 �سنة للحا�سالت على موؤهل جامعي.
وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على 
م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة منا�سبا للزواج وبني امل�ستوى التعليمي 
لوالدتها. فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول: توجد فروق ذات 
اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة منا�سبا للزواج  داللة 
قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة  كاي  مربع  قيمة  كانت  حيث  لوالدتها،  التعليمي  امل�ستوى  وبني 
مربع كاي املجدولة )جدول رقم 2(، حيث تفاوت متو�سط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا 
 22.1 و  فاأقل،  ابتدائي  اأمهاتهن  تعليم  م�ستوى  اللواتي  للطالبات  �سنة   22.2 من  للزواج 
اللواتي م�ستوى  اأمهاتهن ثانوي، و 22.5 �سنة للطالبات  اللواتي م�ستوى تعليم  للطالبات 

تعليم اأمهاتهن جامعي.

مكان السكن األصلي للطالبة:

يكاد ال يوجد فرق يذكر بني العمر الذي اعترب مثاليا للزواج ح�سب املنطقة التي وفدت 
منها الطالبة، فقد بلغ هذا املتو�سط 22.0 �سنة لالإناث اللواتي اأفدن باأنهن من قرى اأو مدن، 
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مقابل 22.5 �سنة لالإناث اللواتي اأفدن باأنهن من خميمات، حيث اإن ن�سبة االإناث اللواتي اأفدن 
الن�سبة نف�سها للطالبات  باأنهن من خميمات بلغت نحو 4.6% من حجم العينة، وهي تقريبا 
اللواتي من املخيمات يف اجلامعة. ولذلك مل يكن لعينتهن اأثر يذكر يف النمط العام الذي اأفادت 
به بقية الطالبات اللواتي وفدن من القرى اأو املدن. ولذلك فعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي 
اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه  تقول: ال توجد فروق ذات داللة 
الطالبة منا�سبا للزواج وبني مكان ال�سكن االأ�سلي للطالبة. فقد قبلت الفر�سية ال�سفرية، حيث 

كانت قيمة مربع كاي املجدولة اأكرب من قيمة مربع كاي املح�سوبة )اجلدول 2(.

الكليـة: 
ت�سم جامعة النجاح الوطنية 18 كلية، ولغر�س الدرا�سة ق�سمت كليات اجلامعة ق�سمني 

رئي�سني هما: الكليات العلمية والكليات االإن�سانية.
والكليات  العلمية  الكليات  طالبات  بني  للزواج  املثايل  العمر  حول  النظرة  تفاوتت 
كان  �سنة،   22.5 العلمية  الكليات  لطالبات  للزواج  املثايل  العمر  كان  فبينما  االإن�سانية، 
21.9�سنة لطالبات الكليات االإن�سانية. ورمبا يكون ال�سبب يف ارتفاع العمر املثايل لطالبات 
الكليات العلمية هو عدد ال�سنوات الالزمة للتخرج منها، فغالبية هذه الكليات بحاجة على 
اإىل 5 �سنوات، وبذلك يكون عمر الطالبة عند التخرج حوايل 23 �سنة، ولذلك جاءت  االأقل 
وجهات نظر الطالبات متطابقة - تقريبًا- مع اأعمارهن عند التخرج، مبعنى اأنهن يرغنب 

يف الزواج فور تخرجهن، وهذا يعود للعادات والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع.
ولذلك، فعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
على م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة منا�سبا للزواج وبني الكلية التي 
تدر�س فيها. فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول: توجد فروق 
منا�سبا  الطالبة  تراه  الذي  العمر  بني   0.05 املعنوية  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات 
للزواج، وبني الكلية التي تدر�س فيها، حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب من قيمة 

مربع كاي املجدولة )اجلدول 2(.

املستوى الدراسي:

اإن  حيث  للزواج،  املثايل  للعمر  تف�سيلها  على  تاأثري  للطالبة  الدرا�سي  للم�ستوى  كان 
امل�ستوى الدرا�سي عادة ما يرتبط طرديا بعمر الطالبة، فمثال ارتفع العمر املثايل للزواج من 
21.9 للطالبات يف م�ستوى ال�سنة االأوىل، اإىل 23.7 للطالبات يف م�ستوى ال�سنة اخلام�سة فاأعلى. 
حيث اإن الفتاة  –عادة- ترغب يف اأن يكون العمر املثايل للزواج مقاربا لعمرها عند التخرج. 
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ولذلك، فعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
الطالبة منا�سبا للزواج، وبني امل�ستوى  الذي تراه  العمر  على م�ستوى املعنوية 0.05 بني 
الدرا�سي للطالبة. فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبول الفر�سية البديلة التي تقول توجد 
فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة منا�سبا 
للزواج وامل�ستوى الدرا�سي للطالبة، حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب من قيمة 

مربع كاي املجدولة )جدول رقم 2(.

احلالة الزواجية:

مل تكن هناك فروق تذكر يف العمر الذي اعترب مثاليا للزواج ح�سب احلالة االجتماعية 
للطالبات  و 21.9  العزباوات،  للطالبات  �سنة   22.2 العمر  هذا  متو�سط  كان  فقد  للطالبة، 
املخطوبات، و 21.0 �سنة للطالبات املتزوجات. ومن املالحظ هنا، اأن الطالبات املتزوجات 
ف�سلن عمرا اأقل من غريهن، وذلك يدل على اأنهن را�سيات بزواجهن باالأعمار التي تزوجن 

بها، على الرغم من وجودهن على مقاعد الدرا�سة. 
وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على 
م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة منا�سبا للزواج وبني احلالة الزواجية 
للطالبة. فقد قبلت الفر�سية ال�سفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي املجدولة اأكرب من قيمة 
مربع كاي املح�سوبة )اجلدول: 2(. وذلك الأن ن�سبة الطالبات املتزوجات واملخطوبات اأقل 

من ن�سبة املتزوجات بكثري، وعليه فلم تظهر فروق وا�سحة يف هذا املجال.

متوسط الدخل الشهري لألسرة:

فهو  املجتمع،  يف  واالجتماعي  االقت�سادي  م�ستواها  على  كبري  تاأثري  االأ�رسة  لدخل 
اأهم املوؤ�رسات لقدرة االأ�رسة على �رساء حاجياتها ومتطلباتها وتعليم اأبنائها، وغريها من 
االأمور احلياتية، ولذلك فاإن لتفاوت الدخل بني االأ�رس دوراً مهمًا يف نظرة اأفراد تلك االأ�رس 
جتاه بع�س الق�سايا االجتماعية واالقت�سادية. فعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني العمر الذي تراه الطالبة 
منا�سبا للزواج، وبني متو�سط الدخل ال�سهري الأ�رسة الطالبة. فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، 
وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول: توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 
ال�سهري الأ�رسة  الدخل  للزواج، وبني ومتو�سط  الطالبة منا�سبا  تراه  الذي  العمر  0.05 بني 
الطالبة، حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب من قيمة مربع كاي املجدولة )اجلدول: 
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2(. وحيث تفاوت متو�سط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا للزواج من 22.0 �سنة للطالبات 
اللواتي  للطالبات  �سنة   23.4 اإىل   ، �ساقل   3000 من  اأقل  اأ�رسهن  دخل  متو�سط  اللواتي 
متو�سط دخل اأ�رسهن 3000 �ساقل فاأكرث. وهذا ي�سري اإىل اأنه كلما ارتفع دخل االأ�رسة، كلما 
ارتفع العمر الذي تراه الفتاة منا�سبا لزواجها، وذلك ناجت عن تباين الظروف االقت�سادية 

واالجتماعية التي تعي�سها تلك االأ�رس.

نظرة الطالبات جتاه بعض قضايا الزواج:
ا�ستملت ا�ستمارة امل�سح على بع�س االأ�سئلة املتعلقة بق�سايا الزواج من اأجل اأخذ راأي 
الطالبات فيها، الأنها تقي�س مقدار وعيها وقرارها يف اختيار �رسيك حياتها، وبع�س االأمور 

ال�سحية واالجتماعية املتعلقة بالزواج.

الفرق بني عمر الزوج والزوجة:

عمر  يكون  اأن  يف�سلن  باأنهن  امل�سح  �سملهن  اللواتي  الطالبات  من   %72.6 اأفادت 
اأزواجهن اأكرب من اأعمارهن، وهذا هو النمط ال�سائع يف معظم املجتمعات ال�رسقية، فالزوج 
هو امل�سئول عن تكوين االأ�رسة واالإنفاق عليها، ولذلك عليه ق�ساء فرتة اأطول يف العزوبية 
اأي�سا من خالل مقارنتنا  االأ�رسة، وهذا يت�سح  اأن ب�سبح قادرا على تكوين هذه  اأجل  من 
ملتو�سط عمر الزواج االأول بني الذكور واالإناث يف ال�سفة الغربية حيث تفاوت من 19.6 
�سنة لالإناث اإىل 25.2 �سنة للذكور)25(. وباملقابل جند اأن 24.2% من الطالبات رغنب يف 
اأن يكون ُعمرا الزوج والزوجة مت�ساويني، يف حني اأن 3.2% منهن فقط اأفدن باأنهن يرغنب 

يف اأن يكون عمر الزوجة اأكرب من عمر الزوج.
فحص دم اخلاطبني: 

اأفادت 86% من الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح باأن فح�س الدم للخاطبني قبل الزواج 
�رسوري، وذلك الكت�ساف االأمرا�س الوراثية، وهذا يدل على مقدار الوعي لدى الطالبات يف 
هذا املجال. علما باأنه يطلب يف ال�سفة الغربية �رسورة اإجراء فح�س الدم لدى االأ�سخا�س 

املقبلني على الزواج قبل عقد القران، ملعرفة ما اإذا كانوا حاملني ملر�س التال�سيميا فقط.
زواج األقارب: 

قالت 75.6% من الطالبات باأنهن يف�سلن زواج االأقارب، وهذا دليل على مدى تف�سيل 
التي  الوراثية  االأمرا�س  من  الرغم  على  الفل�سطيني  املجتمع  داخل  الزواج  من  النمط  هذا 
ميكن اأن تتنقل من جراء هذا الزواج، ومع اأن غالبية الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح طالنب 
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زال  ما  العائلة  ودور  والتقاليد  العادات  فاإن  الزواج،  قبل  الطبي  الفح�س  اإجراء  ب�رسورة 
موجودا يف املجتمع الفل�سطيني.

وضع تشريع حيدد العمر األدنى للزواج: 
وافقت 82.5% من الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح على �رسورة و�سع ت�رسيع وا�سح 
الطالبات  وعي  ب�سبب  جاءت  املرتفعة  الن�سبة  هذه  الفتيات.  عند  للزواج  اأدنى  عمرا  يحدد 

ملخاطر الزواج املبكر.
اختيار الزوج:

 اأفادت 24.8% فقط من الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح باأنهن ي�ستطعن اأن يرف�سن 
الزواج، اإذا مل يقتنعن بال�ساب املتقدم لزواجهن، على الرغم من موافقة اأهلهن عليه، يف حني 
جند اأن 68.6% اأفدن اأنهن ال ي�ستطعن ذلك. من هذا يت�سح دور العادات والتقاليد يف جمال 
الزواج، ودور االأهل يف اختيار زوج منا�سب البنتهم، على اعتبار اأنهم اأكرث خربة ودراية يف 

مثل هذه االأمور.

أثر بعض املتغريات يف نظرة الطالبات جتاه بعض قضايا الزواج:

اإح�سائية على  ذات داللة  تقول: ال توجد فروق  التي  ال�سفرية  الفر�سية  اختبار  عند 
م�ستوى املعنوية 0.05 بني نظرة الطالبة جتاه بع�س ق�سايا الزواج )الفرق بني عمر الزوج 
والزوجة، وفح�س دم اخلاطبني، وزواج االأقارب، وو�سع ت�رسيع يحدد العمر االأدنى للزواج، 
ال�سكن  ومكان  )العمر،  للطالبة  امل�ستقلة  املتغريات  من  جمموعة  وبني  الزوج(،  واختيار 
االأ�سلي، والكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(. فقد ُقبلت الفر�سية ال�سفرية، حيث كانت قيمة مربع 

كاي املجدولة اأكرب من قيمة مربع كاي املح�سوبة يف جميع هذه الفر�سيات )جدول:3(. 

اجلدول )3( 
أثر بعض املتغريات يف نظرة الطالبات جتاه بعض قضايا الزواج

ǦǤȱǠȖȱǟ Ȁȶȝ ȸȮȆȱǟ ȷǠȮȵ
ɄȲȍɉǟ

ǦɆȲȮȱǟ ɁɀǪȆƫǟ
ɄȅǟǿǼȱǟ

 Ȁȶȝ ƙǣ ȧȀȦȱǟ
ǯȿȂȱǟǦǣɀȆǶƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩČē,đČēċ,ĐĐĒċ,ČČċĔ,čĔĐ

ǦǱȿȂȱǟȿǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵċ,čēĔċ,Ĕđēċ,Ĕďđċ,ĎČē
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ǦɅȀƩǟ ǧǠǱǿǻČđďčē

ǦȱȿǼǲƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩčđ,ĎĔ,ďĔĐ,ĔĔČĐ,Đ
 ȳǼȱǟ ȌǶȥ
ƙǤȕǠǺȲȱǦǣɀȆǶƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩČē,ĔēčČ,ĒċĔČ,Ĕďđē,ďĔđ

ǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵċ,čĒďċ,ĒēĔċ,ĎĒēċ,ĎēĒ

ǦɅȀƩǟ ǧǠǱǿǻČđďčē

ǦȱȿǼǲƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩčđ,ĎĔ,ďĔĐ,ĔĔČĐ,Đ
ǡǿǠȩɉǟ ǯǟȿȁǦǣɀȆǶƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩČĐ,ČĐĐĐ,ċčċċ,ēĎČĒ,ċĒđ

ǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵċ,ĐČĎċ,čēĐċ,đđċċ,Đčē

ǦɅȀƩǟ ǧǠǱǿǻČđďčē

ǦȱȿǼǲƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩčđ,ĎĔ,ďĔĐ,ĔĔČĐ,Đ
 ǻǼƷ ȜɅȀȊǩ
 ȀȶȞȱǟǦǣɀȆǶƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩď,đĒċč,ČĒčč,ĐčđĎ,đĐĎ

ǯǟȿȂȲȱ ƅǻɉǟǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵċ,ĔĔĒċ,Ēċďċ,čēĎċ,ēēĒ

ǦɅȀƩǟ ǧǠǱǿǻČđďčē

ǦȱȿǼǲƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩčđ,ĎĔ,ďĔĐ,ĔĔČĐ,Đ
ǯȿȂȱǟ ǿǠɆǪǹǟǦǣɀȆǶƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩĔ,ĐĒĒĒ,ĔĎēČ,ďĒĎđ,ĎĒĒ

ǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵċ,ēēēċ,ċĔďċ,ďĒĔċ,đċĐ

ǦɅȀƩǟ ǧǠǱǿǻČđďčē

ǦȱȿǼǲƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩčđ,ĎĔ,ďĔĐ,ĔĔČĐ,Đ
.2007 ƆǟǼɆƫǟ ǴȆƫǟ ÛǬǵǠǤȱǟ ǧǠǣǠȆǵ ȸȵ :ǿǼȎƫǟ

0.05 ǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵ ɂȲȝ ȯǟǻ *

الكبري  الت�سابه  اإىل  الق�سايا يعود  الطالبات نحو هذه  اإن عدم وجود فروق يف نظرة 
للطالبات يف العمر، حيث اإنهن من الفئة العمرية نف�سها، وكذلك نظرتهن اإىل مثل هذه االأمور 
ال تختلف كثريا ب�سبب كونهن يدر�سن يف اجلامعة، ولهن امل�ستوى الثقايف نف�سها تقريبا، 

لذلك مل تظهر اأية فروق وا�سحة يف نظرتهن جتاه الق�سايا التي �سبق طرحها.
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عدد األطفال املرغوب يف إجنابهم من قبل الطالبات:

بلغ متو�سط عدد االأطفال الذين �سبق اإجنابهم لكل امراأة يف االأرا�سي الفل�سطينية ح�سب 
اأطفال وخم�سة من ع�رسة )4.5(  اأربعة  الفل�سطيني نحو  بيانات اجلهاز املركزي لالإح�ساء 
الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  اخل�سوبة  م�ستويات  تفاوتت  وقد   ،2004-2000 الفرتة  خالل 
الن�ساء  بني  الكلية  اخل�سوبة  معدالت  بلغت  حيث   ، للمراأة  العلمي  التح�سيل  م�ستوى  ح�سب 
اللواتي موؤهلهن اأقل من الثانوية العامة، ح�سب بيانات امل�سح ال�سحي الدميوغرايف 2004م 
اأربعة مواليد وثمانية من ع�رسة  الفل�سطيني، حوايل  اأجراه اجلهاز املركزي لالإح�ساء  الذي 
)4.8(، يف حني بلغ نحو اأربعة مواليد و�ستة من ع�رسة )4.6( بني الن�ساء اللواتي موؤهلهن 

اأعلى من التعليم الثانوي )26(. 

املركزي  اجلهاز  اأجراه  الذي  2004م  الدميوغرايف  ال�سحي  امل�سح  بيانات  وت�سري 
لالإح�ساء الفل�سطيني اأي�سا اإىل اأن 1.8% من الن�ساء املبحوثات اأ�رسن اإىل اأنهن يعتقدن باأن 
هو  املثايل  االأ�رسة  حجم  اأن  اإىل  اأ�رسن   %8.0 واأن  طفلني،  عن  يقل  لالأ�رسة  املثايل  احلجم 
طفالن )م�ستوى االإحالل(، فيما اأ�سارت 4.8% منهن اإىل اأن حجم االأ�رسة املثايل هو ثالثة 
اأطفال، واأن 38.7% اأ�رسن اإىل اأن حجم االأ�رسة املثايل هو 4 اأطفال، بينما اأ�سارت %30.8 
منهن اإىل اأن احلجم املثايل لالأ�رسة هو خم�سة اأطفال فاأكرث. اأما ح�سب املوؤهل العلمي فقد 
اأطفال واثنني وت�سعني من مائة  الباقني على قيد احلياة من خم�سة  االأطفال  انخف�س عدد 
)5.92( للن�ساء االأميات، و اأربعة اأطفال وثمانية وت�سعني من مائة )4.98( للن�ساء اللواتي 
اللواتي ح�سلن  للن�ساء  اإىل طفلني وثمانية وثالثني من مائة )2.38(  حت�سيلهن االبتدائي 
فقد  اإجنابهم،  يف  املراأة  ترغب  التي  لالأطفال  املثايل  العدد  اأما  فاأعلى.  بكالوريو�س  على 
انخف�س من اأربعة اأطفال وثالثة وخم�سني من مائة )4.53( للن�ساء االأميات، و اأربعة اأطفال 
وثالثة واأربعني من مائة )4.43( للن�ساء اللواتي حت�سيلهن االبتدائي اإىل ثالثة اأطفال وثالثة 
وت�سعني من املائة )3.93( للن�ساء اللواتي ح�سلن على بكالوريو�س فاأعلى)27(. اإن متو�سط 
التعليمي  امل�ستوى  ذوات  للن�ساء  املتو�سط  من  اأعلى  هنا  للجامعيات  املثايل  االأطفال  عدد 
املتدين، ويعود ذلك لوجود عدد كاف من االأبناء الباقني على قيد احلياة لدى الن�ساء ذوات 

امل�ستوى التعليمي املتدين.   
اأما ح�سب نتائج امل�سح امليداين عام 2007م، فقد بلغ متو�سط عدد االأطفال املنجبني 
الأمهات الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح نحو خم�سة اأطفال وثالثة من ع�رسة )5.3(. يف حني 
كان عدد االأطفال املثايل واملرغوب يف اإجنابهم لدى الطالبات اأنف�سهن نحو اأربعة اأطفال 
وثالثة من ع�رسة )4.3(. وهذا ي�سري اإىل اأن هناك انخفا�سًا يف متو�سط عدد االأطفال الذين 
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الطالبات هن من م�ستويات  اأولئك  اأن  الغربية، ولكن لو علمنا  ال�سفة  �ستنجبهم املراأة يف 
تعليمية عالية عند اإنهائهن لدرا�ستهن اجلامعية، واأن م�ستواهن التعليمي �سريتفع يف االأغلب 
اأنه �سيح�سل هناك  اأنه �سيح�سل العك�س مبعنى  عن امل�ستوى التعليمي الأمهاتهن، لوجدنا 
للن�ساء  املثايل  االأطفال  عدد  متو�سط  باأن  علمنا  اإذا  هذا  اخل�سوبة،  م�ستويات  يف  ارتفاع 
الدميوغرايف  ال�سحي  احلا�سالت على بكالوريو�س فاأعلى هو 3.93 ح�سب بيانات امل�سح 

عام 2004م ، الذي اأجراه اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.
اإن متو�سط عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم قد تفاوت عند الطالبات اللواتي �سملهن 

امل�سح تبعا خل�سائ�سهن وخلفياتهن الدميوغرافية واالقت�سادية واالجتماعية.

عمر الطالبة:

تفاوت عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم لدى الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح، حيث 
)  4.3( ع�رسة   من  وثالثة  اأطفال  اأربعة  اإجنابهم  يف  املرغوب  االأطفال  عدد  متو�سط  كان 

بني  ما  اأعمارهن  اللواتي  للطالبات   4.2 و  �سنة،   20 من  اأقل  اأعمارهن  اللواتي  للطالبات 
اأعمارهن 23  اأطفال و�ستة من ع�رسة ) 4.6( للطالبات اللواتي  اأربعة  20-22 �سنة، واإىل 
�سنة فاأكرث. وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
على م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم وبني عمرها 
فروق  توجد  تقول:  التي  البديلة  الفر�سية  وُقبلت  ال�سفرية،  الفر�سية  رف�ست  فقد  احلايل. 
الطالبة  ترغب  الذين  االأطفال  املعنوية 0.05 بني عدد  م�ستوى  اإح�سائية على  داللة  ذات 
يف اإجنابهم وبني عمرها احلايل، حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب من قيمة مربع 

كاي املجدولة )اجلدول: 4(. 

عمر األم:

ارتفع عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم لدى الطالبات مع تقدم عمر االأم، حيث بلغ 
متو�سط عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم للطالبات اللواتي اأعمار اأمهاتهن اأقل من 50 �سنة 
نحو  اأربعة اأطفال وواحد من ع�رسة )4.1 (، واأربعة اأطفال و�سبعة من ع�رسة) 4.7 (للطالبات 
اللواتي اأعمار اأمهاتهن 50-59 �سنة، واإىل اأربعة اأطفال وثمانية من ع�رسة)4.8( للطالبات 
اللواتي اأعمار اأمهاتهن 60 �سنة فاأكرث. وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد 
ترغب  الذين  االأطفال  عدد  بني   0.05 املعنوية  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق 
الطالبة يف اإجنابهم وبني والدتها. فقد رُف�ست الفر�سية ال�سفرية، وُقبلت الفر�سية البديلة 
التي تقول: توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال 
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الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم وعمر والدتها، حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب 
من قيمة مربع كاي املجدولة )اجلدول: 4(. وقد يكون �سبب التفاوت هنا تاأثر البنت بوالدتها 
وب�سلوكها االإجنابي، وقد يكون للعادات والتقاليد اأي�سا دور كبري يف هذا املجال، وطبيعة 
العالقة بني الفتاة ووالدتها داخل االأ�رسة، ومقدار تاأثري االأم على ابنتها. فمن املعروف اأنه 
كلما زاد عمر االأم، كلما ارتفع عدد االأطفال املنجبني لها، فح�سب بيانات امل�سح ال�سحي 
اللواتي �سبق لهن  الدميوغرايف عام 2004م ارتفع متو�سط عدد االأطفال املنجبني للن�ساء 
الزواج يف ال�سفة الغربية من 0.8 طفاًل للن�ساء اللواتي اأعمارهن 15-19 �سنة، وطفل واحد 
وثمانية من ع�رسة )1.8( للن�ساء اللواتي اأعمارهن 20-24 �سنة، ثم اإىل 7.1 للن�ساء اللواتي 

اأعمارهن 50-54 �سنة )28(.  
اجلدول )4( 

العالقة بني عدد األطفال املرغوب يف إجنابهم من قبل الطالبات
وبعض اخلصائص ألفراد العينة

ƘȢǪƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩ
ǦǣɀȆǶƫǟǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵǦɅȀƩǟ ǧǠǱǿǻ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩ

ǦȱȿǼǲƫǟ
ǦǤȱǠȖȱǟ ȀȶȝČĎċ,ĎĒĒ*ċ,ċċčēēČČĎ,Č

ȳɉǟ ȀȶȝĒĎ,ĐďĎ*ċ,ċċċĎĎďĎ,ē

ǡɉǟ ȀȶȝĔđ,ďēĔ*ċ,ċċċďďĐĐ,ē
ǡɊȱ ɄȶɆȲȞǪȱǟ ɁɀǪȆƫǟēĎ,ĒĎď*ċ,ċċēĐĐđĒ,Đ

ȳɊȱ ɄȶɆȲȞǪȱǟ ɁɀǪȆƫǟĔĔ,ČĐč*ċ,ċċċĐĐđĒ,Đ

ǦǤȱǠȖȲȱ ɄȲȍɉǟ ȸȮȆȱǟ ȷǠȮȵĎċ,čĔčċ,ČČčččĎĎ,Ĕ

ǦɆȲȮȱǟčČ,ďēĔ*ċ,ċčĔČČČĔ,Ē

ɄȅǟǿǼȱǟ ɁɀǪȆƫǟĒĔ,ĐČċ*ċ,ċċČďďĐĐ,ē

ǦɆǱǟȿȂȱǟ ǦȱǠƩǟčď,ĔĒČċ,čĔēččĎĎ,Ĕ

 ɃȀȾȊȱǟ ȰǹǼȱǟ ȔȅɀǪȵ
ǥȀȅɊȱČČċ,ČčĎ*ċ,ċċċĐĐđĒ,Đ

ȳɊȱ ƙǤǲȺƫǟ ȯǠȦȕɉǟ ǻǼȝČčĒ,Ďċēċ,ČčďČČċČčď,Ď
.2007 ƆǟǼɆƫǟ ǴȆƫǟ ÛǬǵǠǤȱǟ ǧǠǣǠȆǵ ȸȵ :ǿǼȎƫǟ

0.05 ǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵ ɂȲȝ ȯǟǻ *



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس عشر - شباط 2009

ČČĔ

عمر األب:

كما هو احلال بالن�سبة لعمر االأم، فقد ارتفع متو�سط عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم 
للطالبات   )4.1( ع�رسة  من  وواحد  اأطفال  اأربعة  من  العمر.  يف  والدْيها  تقدم  مع  للطالبة 
اللواتي اأعمار اآبائهن اأقل من 50 �سنة، اإىل اأربعة اأطفال وثالثة من ع�رسة )4.3(للطالبات 
اللواتي اأعمار اآبائهن يرتاوح ما بني 50-69 �سنة، واإىل خم�سة اأطفال وخم�سة من ع�رسة 
للطالبات )5.5( اللواتي اأعمار اآبائهن 70 �سنة فاأكرث. وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي 
اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال  تقول: ال توجد فروق ذات داللة 
الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم وبني عمر والدها. فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت 
الفر�سية البديلة التي تقول: توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 
بني عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم وبني عمر والدها، حيث كانت قيمة مربع 

كاي املح�سوبة اأكرب من قيمة مربع كاي املجدولة )اجلدول: 4(.

املستوى التعليمي لألب:

لتعليم الوالدين تاأثري وا�سح على اأبنائهم، وخا�سة يف طريقة تربيتهم، ورمبا يكون له 
تاأثري يف اختيار م�ستقبلهم واالأمور املت�سلة به من حيث اختيار املهنة والزواج واالإجناب 
وغريها. فعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على 
م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم، وبني امل�ستوى 
التعليمي لوالدها. فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول توجد 
فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة 
يف اإجنابهم، وبني امل�ستوى التعليمي لوالدها، حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب 
من قيمة مربع كاي املجدولة )اجلدول:4(. حيث تباين عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم 
من اأربعة اأطفال واأربعة من ع�رسة )4.4( للطالبات اللواتي اآباوؤهن اأميون، اإىل اأربعة اأطفال 

وواحد من ع�رسة) 4.1 ( للطالبات اللواتي يحمل اآباوؤهن موؤهاًل جامعي.

املستوى التعليمي لألم:

الذين  االأطفال  عدد  مع  عك�سية  عالقة  للمراأة  التعليمي  للم�ستوى  اأن  املعروف  من 
تنجبهم، وذلك لتاأخرها يف الزواج نتيجة ان�سغالها يف التعليم، وكذلك تختلف النظرة اإىل 

عدد االأطفال املنجبني ما بني املراأة املتعلمة وغري املتعلمة، وهذا ما ات�سح �سابقا.
اإح�سائية على  ذات داللة  تقول: ال توجد فروق  التي  ال�سفرية  الفر�سية  اختبار  عند 
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م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم، وبني امل�ستوى 
التعليمي لوالدتها. فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول: توجد 
ترغب  الذين  االأطفال  عدد  بني   0.05 املعنوية  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق 
الطالبة يف اإجنابهم وامل�ستوى التعليمي لوالدتها، حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سـوبة 
اأكرب من قيمة مربع كاي املجدولة )اجلدول: 4(. فنجد اأن عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم 
للطالبات   )  4.4( واأربعة من ع�رسة  اأربعة،  لالأم من   التعليمي  امل�ستوى  تفاوت ح�سب  قد 
اللواتي م�ستوى اأمهاتهن التعليمي اإعدادي فاأقل، اإىل اأربعة اأطفال واثنان من ع�رسة) 4.2 (

للطالبات اللواتي اأمهاتهن يحملن موؤهاًل جامعيًا.

مكان السكن األصلي:

مل يكن ملكان ال�سكن االأ�سلي للطالبة اأثر يف تباين عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم 
لدى الطالبات، ففي الوقت احلا�رس ال توجد فروق اقت�سادية واجتماعية تذكر بني التجمعات 
ال�سكانية يف ال�سفة الغربية، وذلك النت�سار التعليم وطرق املوا�سالت واالت�ساالت وو�سائل 
املختلفة.  احلياة  جماالت  يف  تباينات  اأي  وجود  من  قلل  مما  وغريها  والتثقيف  االإعالم 
وعليه فعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على 
م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم ومكان �سكنها 
االأ�سلي. فقد قبلت الفر�سية ال�سفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي املجدولة اأكرب من قيمة 

مربع كاي املح�سوبة )اجلدول: 4(.

الكلية:

وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على 
الكلية  وبني  اإجنابهم،  الطالبة يف  ترغب  الذين  االأطفال  عدد  0.05 بني  املعنوية  م�ستوى 
التي  البديلة  الفر�سية  وقبلت  ال�سفرية،  الفر�سية  رف�ست  فقد  الطالبة.  فيها  تدر�س  التي 
االأطفال  عدد  بني   0.05 املعنوية  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  تقول: 
الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم، وبني الكلية التي تدر�س فيها الطالبة، حيث كانت قيمة 
مربع كاي املح�سوبة اأكرب من قيمة مربع كاي املجدولة )اجلدول:4(. فقد كان متو�سط عدد 
اأطفال واأربعة  اأربعة  اإجنابهم نحو  الكليات العلمية يف  الذين رغبت الطالبات يف  االأطفال 
من ع�رسة)4.4( ، مقابل اأربعة اأطفال وواحد من ع�رسة ) 4.1( للطالبات اللواتي يدر�سن يف 

الكليات االإن�سانية.
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املستوى الدراسي:

كان للم�ستوى الدرا�سي للطالبة اأثر يف تباين عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم بني الطالبات 
اللواتي �سملهن امل�سح، فقد انخف�س متو�سط عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم من اأربعة اأطفال 
 واأربعة من ع�رسة )4.4( للطالبات من م�ستوى ال�سنة االأوىل اإىل ثالثة اأطفال وت�سعة من ع�رسة 
)3.9( للطلبات من م�ستوى ال�سنة اخلام�سة فاأعلى. وعند اختبار الفر�سية ال�سفرية التي تقول: 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال الذين ترغب 
الطالبة يف اإجنابهم، وبني امل�ستوى الدرا�سي للطالبة. فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت 
الفر�سية البديلة التي تقول توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني 
عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم، وبني امل�ستوى الدرا�سي للطالبة، حيث كانت 

قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب من قيمة مربع كاي املجدولة )اجلدول: 4(.

احلالة الزوجية:

مل يكن للحالة الزوجية للطالبة اأثر يذكر يف تباين عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم 
من طرف الطالبات، وذلك ب�سبب قلة ن�سبة الطالبات املتزوجات واخلاطبات يف اجلامعة 
فروق  توجد  ال  تقول  التي  ال�سفرية  الفر�سية  اختبار  فعند  العزباوات.  بالطالبات  موازنة 
ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف 
اإجنابهم، وبني احلالة الزوجية للطالبة. فقد قبلت الفر�سية ال�سفرية، حيث كانت قيمة مربع 

كاي املجدولة اأكرب من قيمة مربع كاي املح�سوبة )اجلدول: 4(.

متوسط الدخل الشهري لألسرة:

�سملهن  اللواتي  الطالبات  عند  اإجنابهم  يف  املرغوب  االأطفال  عدد  متو�سط  انخف�س 
امل�سح، واأفدن باأن متو�سط الدخل ال�سهري الأ�رسهن اأقل من 1000 �ساقل من اأربعة اأطفال 
اللواتي  للطالبات   )4.1 ع�رسة)  من  وواحد  اأطفال  اأربعة  اإىل    )  4.8( ع�رسة  من  وثمانية 
اأفدن باأن متو�سط دخل اأ�رسهن ال�سهري 4000 �ساقل فاأكرث. وعليه فعند اختبار الفر�سية 
ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني 
عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم، وبني متو�سط الدخل ال�سهري الأ�رسة الطالبة. 
فقد رف�ست الفر�سية ال�سفرية، وقبلت الفر�سية البديلة التي تقول توجد فروق ذات داللة 
اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم، 
وبني متو�سط الدخل ال�سهري الأ�رسة الطالبة، حيث كانت قيمة مربع كاي املح�سوبة اأكرب من 

قيمة مربع كاي املجدولة )اجلدول: 4(.
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عدد األطفال املنجبني لألم:

اإجنابه من االأطفال للطالبات، وبني  اأية فروقات بني العدد املرغوب  مل تظهر هناك 
عدد االأطفال املنجبني الأمهاتهن، فقد تبني اأنه كلما زاد عدد االأطفال املنجبني لالأم، كلما 
زاد عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم من طرف البنت، حيث بلغ معامل ارتباط بري�سون 
الفتاة  تتاأثر  باأن  طبيعي  اأمر  وهذا   ،0.05 املعنوية  م�ستوى  على  دال  وهو   ،0.141 نحو 
وتقتدي بوالدتها يف املجاالت املختلفة، ومنها االإجناب. فعند اختبار الفر�سية ال�سفرية 
عدد  بني   0.05 املعنوية  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  تقول:  التي 
االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم، وبني عدد االأطفال الذين اأجنبتهم والدتها. فقد 
قبلت الفر�سية ال�سفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي املجدولة اأكرب من قيمة مربع كاي 

املح�سوبة )اجلدول:4(.

اختاذ قرارات اإلجناب وعدد األطفال املنجبني لألسرة:

اأفادت 67.4% من الطالبات اللواتي �سملهن امل�سح باأن من حق الزوجني وبالت�ساوي 
اتخاذ قرارات االإجناب، وعدد االأطفال املنجبني لالأ�رسة، بينما راأت 22.0% منهن اأن هذا 
من حق الزوجة فقط، و 10.7% منهن اأفدن اأنه من حق الزوج فقط. ومبوازنة ذلك بنتائج 
امل�سح ال�سحي الدميوغرايف عام 2004م، التي اأظهرت اأن الزوج والزوجة معًا يتخذان القرار 
ب�ساأن عدد االأطفال يف االأ�رسة بن�سبة 78.6%، بينما تقرر الزوجة وحدها ب�ساأن ذلك %5.8 
من احلاالت، بينما يقرر الزوج مبفرده 12.2% من احلاالت، اأما الن�سبة املتبقية وهي %3.4 

فيتخذ القرار فيها من طرف االآخرين )29(.
النظرة  املختلفة جتاه  الطالبات  وا�سحة ح�سب خ�سائ�س  فروق  اأية  هناك  تظهر  مل 
الفر�سية  اختبار  لالأ�رسة، فعند  االأطفال املنجبني  االإجناب، وبني عدد  قرارات  اتخاذ  نحو 
ال�سفرية التي تقول: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية 0.05 بني 
نظرة الطالبة جتاه اتخاذ قرارات االإجناب وعدد االأطفال املنجبني لالأ�رسة، وبني جمموعة 
من املتغريات امل�ستقلة للطالبة )العمر، مكان ال�سكن االأ�سلي، الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي(. 
فقد قبلت الفر�سية ال�سفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي املجدولة اأكرب من قيمة مربع كاي 

املح�سوبة يف جميع هذه الفر�سيات )اجلدول: 5( 
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اجلدول )5( 
العالقة بني اختاذ قرارات اإلجناب وعدد األطفال املنجبني لألسرة 

وبعض اخلصائص ألفراد العينة

ƘȢǪƫǟ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩ
ǦǣɀȆǶƫǟǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵǦɅȀƩǟ ǧǠǱǿǻ ɃǠȭ ȜǣȀȵ ǦȶɆȩ

ǦȱȿǼǲƫǟ
ǦǤȱǠȖȱǟ ȀȶȝčČ,ĎĐĒċ,ČđĐČđčđ,Ď

 ȸȮȆȱǟ ȷǠȮȵ
ǦǤȱǠȖȲȱ ɄȲȍɉǟ

Ē,ČčĎċ,ČĎċďĔ,ďĔ

ǦɆȲȮȱǟċ,čċĐċ,ĔċĎčĐ,ĔĔ

 ɁɀǪȆƫǟ
ɄȅǟǿǼȱǟ

Čċ,ďċĐċ,čĎēēČĐ,Đ

.2007 ƆǟǼɆƫǟ ǴȆƫǟ ÛǬǵǠǤȱǟ ǧǠǣǠȆǵ ȸȵ :ǿǼȎƫǟ
0.05 ǦɅɀȺȞƫǟ ɁɀǪȆȵ ɂȲȝ ȯǟǻ *

تفضيالت اإلجناب:

بلغ متو�سط عدد االأطفال الذكور الذي ترغب الطالبة يف اإجنابه نحو  طفلني واأربعة 
من ع�رسة )2.4( ، مقابل طفل واحد وت�سعة من ع�رسة )1.9( من االإناث. من هذا يت�سح مدى 
تف�سيل اإجناب الذكور يف املجتمع على الرغم من اأن عينة الدرا�سة من الطالبات اجلامعيات 
العادات  اأن  اإال  الوعي واالإدراك يف هذا املجال.  اأن يكنَّ على م�ستوى من  اللواتي يفرت�س 
وتعطي  املجال،  هذا  يف  احلكم  هي  تظل  الذكوري  ال�رسقي  املجتمع  وطبيعة  والتقاليد 
االأف�سلية دائما الإجناب الذكور، وذلك العتبار اأن الذكر هو الذي �سيحمل ا�سم العائلة، وهو 
املعيل امل�ستقبلي لالأ�رسة، اإ�سافة اإىل االعتبارات االجتماعية االأخرى. وح�سب نتائج امل�سح 
ال�سحي الدميوغرايف عام 2004م، فقد لوحظ اأنه كلما زاد عدد الذكور واالإناث الباقني على 
قيد احلياة، كلَّما قل عدد الذكور واالإناث االإ�سافيني املرغوبني، ويف معظم احلاالت يكون 

عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم من الذكور اأكرث من االإناث )30(. 
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النتائج والتوصيات:
بلغ متو�سط العمر املثايل للزواج من طرف الطالبات يف جامعة النجاح الوطنية نحو 
22.1 �سنة،  وهو تقريبا م�ساو للعمر الذي تتخرج فيه الفتاة من اجلامعة. وقد تاأثر اختيار هذا 
العمر بعدد من املتغريات الدميوغرافية واالقت�سادية واالجتماعية املتعلقة بالفتاة ووالديها. 
االأرا�سي  العمر املوجود يف  اأقل من متو�سط  للزواج  الطالبات مثاليا  اعتربته  الذي  والعمر 
اختالفات  هناك  توجد  مل  فاأعلى.  بكالوريو�س  موؤهل  على  احلا�سالت  للن�ساء  الفل�سطينية 
يف نظرة الطالبات جتاه عمر الزوجني، و�رسورة فح�س الدم للمقدمني على الزواج، وزواج 

االأقارب، وو�سع ت�رسيع يحدد العمر االأدنى لزواج االإناث، واختيار �رسيك احلياة.
اأربعة اطفال  اإجنابهم من قبل الطالبات نحو  بلغ متو�سط عدد االأطفال املرغوب يف 
املجتمع  يف  اجلامعيات  الن�ساء  اإجناب  متو�سط  من  اأعلى  وهو   ،  )4.3( ع�رسة  من  وثالثة 
الفل�سطيني. وقد تاأثر العدد املرغوب فيه من االأطفال بالن�سبة للطالبات بجملة من املتغريات 
عالقة  االأم  اأجنبتهم  الذين  االأطفال  لعدد  كان  واالقت�سادية.  واالجتماعية  الدميوغرافية 
طردية مع عدد االأطفال الذين ترغب الطالبة يف اإجنابهم. راأت غالبية الطالبات اأن من حق 
الزوجني معا اختيار عدد االأطفال يف االأ�رسة. كان عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم من 

الذكور اأكرب من عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم من االإناث.
جمال  يف  الطالبات  تثقيف  ب�رسورة  تو�سي  الدرا�سة  هذه  فاإن  تقدم،  ما  على  بناء 
ال�سحة االإجنابية، على اعتبار اأنهن اأمهات امل�ستقبل، واأن ال�سلوك االإجنابي لهن هو الذي 

�سيحدد اجتاهات اخل�سوبة يف املجتمع الفل�سطيني م�ستقبال. 
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